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Van de redactie

door Redactie

Na een lelijk gat in de programmering, ALO 2 werd geconfronteerd met een ploeg die niet genoeg (goede?)
mensen op de been kon krijgen en voelde zich genoodzaakt akkoord te gaan met een inhaaldatum op een
donderdagavond (10-10), moest ALO 1 proberen de flow er weer in te krijgen. Net als bij het schaatsen, als er op
het laatst geen inrijders meer zijn op de binnenbaan, valt dat niet mee. Na een begrijpelijk stroef begin wist ALO
SDO toch langzaam maar zeker murw te spelen en zelfs ondanks het missen van veel opgelegde kansen was het
verschil uiteindelijk geruststellend groot (18-11). “Jammer van het matige begin” aldus trainer Marco, die ook nog
een andere verklaring voor de valse start had… Het goede nieuws: ALO 1 is na dit weekend de enige zonder
puntverlies in klasse 2B. Het slechte nieuws: Patrick is voorlopig uitgeschakeld met een vervelende
beenspierblessure. Sterkte Patrick!

Zaterdag had ALO D1 en zondagochtend hadden ALO 7 en ALO 5 al laten zien hoe af te rekenen met een sterke
tegenstander. ALO D1 speelde een prima wedstrijd tegen HKV/OE D1 en wist met verrassend en afwisselend spel
uiteindelijk nog dik te winnen (12-5). Hoogtepunt bij ALO 7 was het technische hoogstandje van Patrick, die op
onnavolgbare wijze de bal achterover in de korf wist te krijgen, de tegenstander verbouwereerd achterlatend (13-9).
ALO 5 had het vermoedelijk het zwaarst getroffen maar legde het sterke Deetos geconcentreerd het vuur na aan de
schenen (uitstekend geleid door diezelfde Patrick) en won uiteindelijk nog verrassend ruim (14-8). Toppers!

Komend weekend zondag geen thuiswedstrijden, maar zaterdag een gezellig lang thuisprogramma, dat start om
11.15 uur met eerste klasser ALO B1, dat uitstekend meedoet in deze sterke 1e-klassepoule, vervolgens ALO E1 en
A2 waarna achtereenvolgens ALO A1, ALO 6 en ALO 4 het strijdperk betreden. Voorwaar een goede gelegenheid
ook eens deze ploegen verbaal een hart onder de riem te steken. Zondag zoals gezegd dus alleen uitwedstrijden,
met ALO 2 in de Noord-Hollandse polder tegen Groen Geel en ALO 1 tegen het nog puntloze DKB uit Best (NB).
Zet ‘m op!

Verder in dit nummer:

Na keihard werken (afgelopen zondag zag ik Erik en Paul nog aan het goede eind van een aflakkwast) is de
datum van de officiële opening bekend: Zondag 6 oktober.
Als scheidsrechter opgesteld? Zelf fluiten of ad hoc 1 keer coördineren. Afzeggen is geen optie…
Nieuw voor de oudere jongere korfballer: 35+toernooi bij de Haagse korfbaldagen
Speaking of which… De Haagse korfbaldagen zijn dit jaar van 31 oktober t/m 9 november
Nu we van die prachtige kleedkamers hebben zullen die ook schoongemaakt moeten worden. Maaike praat
je bij…
Oproep om gezellig te komen korfballen van alle tijden…
De KC is weer bij elkaar geweest en houdt ons op de hoogte…
Wie heeft er nou precies een sleutel van het hek en wie niet?
En we zijn los! ALO pakt de koppositie!

In petto:

 September
28 sep  za  18:30h Feestcie gaat vla! (hele agenda)

 Oktober
11 okt   vr  Oktoberfest (AC) (hele agenda)
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 September
26 sep  Nienke Gerlofsma (24)

 Oktober
1 okt  Tomaz Matteo Osorio Lobato (20)
2 okt  Julia Brockhuis (16)
4 okt  Noura Shehata (14)
6 okt  Alessia van Hoevelaak (13)
8 okt  Colin Roelink (21)

 

 (289)
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Opening kleedkamers op zondag 6 oktober om 16:00 uur

door Redactie

Op zondag 6 oktober, na de wedstrijd van het ALO 2, zullen de kleedkamers officieel worden geopend. Na jaren
van voorbereiding en maanden hard werk door de mannen van aannemer Dijkxshoorn en de (vrienden van de)
Toffe Kleedkamers, staan er nu kleedkamers waar we supertrots op mogen zijn. We willen iedereen die hier zo
hard aan gewerkt heeft op 6 oktober graag in het zonnetje zetten! Daarom nodigen we alle ALO-leden, ouders van
(jeugd)leden, ex-leden, buurtbewoners en andere belangstellenden van harte uit voor een hapje en een drankje op 6
oktober om 16:00 uur.

Het uitbreiden en opknappen van de kleedkamers is een lang gekoesterde wens (de oude kleedkamers stammen uit
de jaren 70 van de vorige eeuw) en was onderdeel van het meerjarenplan van de vereniging. Een van de peilers van
het meerjarenplan is een zo aantrekkelijk mogelijke accommodatie. De eerste stap was het opknappen van de
kantine, de tweede stap (of liever gezegd sprong) was het uitbreiden en opknappen van de kleedkamers.

Namens het bestuur
Elmer Tiebackx

 (16)

_______________________________________________

                                     6 / 27



Jaargang 83 nr. 5
Clubblad Haagse Korfbalvereniging ALO

Zelf fluiten of 1 x scheidsrechterscoördinator zijn

door Redactie

We hebben het al eerder gemeld hier, er is momenteel geen scheidsrechterscoördinator bij ALO. Daarom stelt de
TC per seizoen alle spelende leden 1 x op om voor 1 wedstrijd scheidsrechterscoördinator te zijn. We snappen heel
goed dat sommige leden het eng vinden om een wedstrijd te fluiten, maar je hoeft het niet persé zelf te doen! Je
bent er verantwoordelijk voor om te zorgen dat er iemand staat. Er zijn mensen die de TC of de voorzitter
mailen dat ze niet kunnen/willen fluiten. Maar dat is dus niet de oplossing. Wat kun je wel doen?

bied aan om een kantinedienst van een teamgenoot te draaien in ruil voor het fluiten van jouw wedstrijd
vraag een (jeugd)lid dat het leuk vindt om te fluiten om (tegen betaling) een wedstrijd van je over te nemen
vraag iemand die vroeger heeft gekorfbald (maar nu geen spelend lid meer is) om een wedstrijd voor je te
fluiten en bied in ruil daarvoor aan een appeltaart te bakken, de auto te wassen of…

Over het algemeen zijn er genoeg mensen bereid om te helpen, maar je moet er soms wel een beetje je best voor
doen.

Vind je het eng om te fluiten, maar zou je het wel willen leren, vraag dan of je een keer kunt oefenen bij een
training van de D, E of F.

 (8)
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We gaan schoonmaken

door Redactie

Beste ALO-ers,

Het is zover; onze mooie kleedkamers zijn zo goed als af en hier zijn we natuurlijk heel blij mee!
Om ze mooi te houden, moet er wel schoongemaakt worden.
Dit gaan we met zijn allen doen. Wekelijks, per team.

De B1 t/m ALO 1 worden hiervoor ingedeeld gedurende het veldseizoen. We komen 2 à 3 keer komend jaar aan de
beurt. Als je met je hele team bent, is het in een uurtje gedaan.
Er zijn voldoende schoonmaakmiddelen aanwezig.

Wat er moet gebeuren is:

Vloeren vegen (alle ruimten)
Vloeren dweilen
Toiletten schoonmaken
Douches schoonmaken

Mocht je als team liever op een andere doordeweekse avond willen schoonmaken, is dat natuurlijk prima.
Laat het dan wel even weten.

De sleutel is de oude kleedkamersleutel. Veel ALO-ers hebben die in bezit.

Hieronder het rooster voor het 1e helft veld:
De aanvoerder/coach is verantwoordelijk dat het team op de hoogte is.

 Datum  Team
 Woensdag 25 september  ALO 5
 Woensdag 2 oktober  ALO 7
 Woensdag 9 oktober  ALO 6
 Woensdag 16 oktober  ALO 4
 Woensdag 23 oktober  ALO 3

Dank en succes!

Maaike
06-15060956

 (72)
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KC Nieuws

door Sander

Maandag 17 September is de KC in voltallige samenstelling bij elkaar gekomen en daarbij zijn weer een hoop
nuttige zaken besproken, hieronder zullen wij een aantal zaken kort toelichten:

Terugblik seizoen 2018-2019

De KC kijkt tevreden terug op het afgelopen seizoen. Als KC zijnde hebben we zelf diverse activiteiten
georganiseerd, met wisselend succes maar de meeste zeker voor herhaling vatbaar. De gebudgetteerde omzet is
ruimschoots gehaald en de nieuwe KC leden zijn ingewerkt. De Proef met de nieuwe wijze van het inroosteren is
goed bevallen en wordt ook in het komende seizoen voortgezet.

Vooruitblik seizoen 2019-2020

Doorgaan op de huidige voet, het vertrek van Chris uit de KC opvangen, omzet 18-19 overtreffen, implementatie
nieuwe Kassa, betere samenwerking met overige commissies. Dit zijn zomaar wat zaken die we ons als KC voor
het seizoen 19-20 ten doel hebben gesteld.

Samenstelling KC

Op de ledenvergadering van 1 november neemt Chris definitief afscheid, en dus een mooi moment om alle KC-
taken tegen het licht te houden en de taken intern te verdelen. Sander zal de rol van voorzitter op zich nemen
waarbij Rolf de administratieve ondersteuning biedt. We hebben ook nog een vacature, bij voorkeur in de
doelgroep 18-30 jaar…mooie leerplaats voor als je later de horeca in wil. Bij interesse horen we dit graag.

Nieuwe Kassa

Jaarlijks staan er bij ALO een 100-tal vrijwilligers achter de bar en de huidige kassa is niet het meest
gebruiksvriendelijk, om nog maar te zwijgen over het prehistorische proces dat er schuil gaat achter het muteren
van prijzen en/of artikelen. Voor de KC een aanleiding om ons te oriënteren en Twelve te vragen een demonstratie
te komen geven. De demo voldeed aan onze verwachtingen en omdat Bestuur ook aanwezig was kon er snel
geschakeld worden en is het nieuw Kassa Systeem ook daadwerkelijk aangeschaft. Zodra het zover is zullen we de
vereniging informeren.

Klaverjassen

De KC gaat ook in 2019 weer een klaverjasavond organiseren. Zodra een geschikte datum is gevonden zullen we
dit communiceren.

Fusthok

Wie daar wel eens doorheen loopt zal het wel gezien hebben… het is vol en daardoor erg onoverzichtelijk. Met de
komst van de nieuwe kleedkamers ontstaat daar ook extra opslagruimte. Zodra het bestuur heeft besloten waar deze
ruimte voor gebruikt gaat worden zal de KC de operatie “opruimen Fusthok” gaan coördineren… Aangezien elke
commissie hier wel wat heeft liggen zullen alle commissies hierbij aangesloten worden.

ALO Café
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Ons Nieuwe KC Lid Michel gaat samen met Aad een aantal keer per jaar op Donderdagavond het ALO Café
openen. Zodra de eerste datum bekend is zullen we dit laten weten.

Schoonmaak

Vanuit de KC hebben we het bestuur verzocht om duidelijkheid te verschaffen over welke
schoonmaakwerkzaamheden 2samen zou moeten uitvoeren. Op basis van deze info kan ALO dan bepalen wat voor
extra schoonmaak noodzakelijk is.

 (41)
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Nieuw: 35+toernooi Haagse korfbaldagen

door Redactie

ZATERDAG 2 NOVEMBER 2019 09.00 -12.00 UUR SPORTCAMPUS ZUIDERPARK

De organisatie van de Haagse Korfbaldagen introduceert op zaterdag 2 november a.s. tijdens de Haagse
Korfbaldagen in de Topsporthal van de Sportcampus Zuiderpark een 35+ toernooi voor oud (en huidige)
korfballers volgens de speciale spelregels van het KNKV. Er wordt gespeeld om de “Theo Korporaal Bokaal”.

Korte wedstrijden van 15 minuten
4 tegen 4, onbeperkt doorwisselen
Teams met 6-8 spelers
Eén vak (20×20 m)
Eén korf in het midden
Scoren vanuit de hoeken is dubbele punten
Oude korfbalregels, dus met verdedigd schieten

Van 9.30 tot 10.30 uur wordt er door het KNKV een workshop gegeven voor zowel bestuurders als geïnteresseerde
spelers en deelnemende teams. Van 10.30 tot 12.00 uur volgt dan het toernooi. Inschrijven, zowel als team als
individueel, is mogelijk.

KIJK OOK OP WWW.HAAGSEKORFBALDAGEN.NL of lees de PDF…

 (11)
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34e editie Haagse korfbaldagen: 31-10 t/m 09-11

door Redactie

>34 EDITIE HAAGSE KORFBALDAGEN
>GROOTSTE ZAALKORFBALEVENEMENT IN DE HAAGSE REGIO
>DEELNAME VAN VRIJWEL ALLE VERENIGINGEN MET HUN HOOGSTE SENIOREN- EN
JEUGDTEAMS
>MEEST GEEMANCIPEERDE TEAMSPORT>MEER DAN 100 JAAR KORFBAL IN DE HAAGSE REGIO
>GKORFBALTOERNOOI
>35+ TOERNOOI
>DIVERSE WORKSHOPS
>EEN TYPISCH HOLLANDSE SPORT OM TROTS OP TE ZIJN >#HARDKORF
>HAAGSEKORFBALDAGEN.NL > OVERZICHTSTENTOONSTELLING HAAGSE KORFBALHISTORIE

Lees de pdf…

 (8)
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Trainer zoekt sleutel

door Martijn van Wensveen

Ooit, 5 jaar geleden begon ALO met 75 heksleutels. Iedere trainer, ieder AC-lid, iedere opa kreeg een sleutel om
het hek binnen te gaan. Nu 5 jaar later blijken die 75 sleutels niet meer bij de juiste personen te zijn. Ten minste… er
zijn trainers zónder sleutels en (inmiddels) niet-trainers mét sleutels!

Dit is natuurlijk niet werkbaar. Kortom: heb je een ALO-heksleutel? App Martijn van Wensveen even: 06-22 88 47
01.
Dan kunnen de juiste mensen deze sleutel krijgen.

 (64)
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Oproep! Kom korfballen...

door Martijn van Wensveen

Okee, toegegeven – het bericht is wat ouder… Maar ook in 1906 werd er promotie gemaakt voor de korfbalsport
door ALO.
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Uitslagen, programma en scheidsrechters deze week

door Astrid

Uitslagen afgelopen week:

zondag 22 september 2019
ALO 1 SDO 1 18 11
ALO 5 DeetosSnel 11 14 8
ALO 7 Phoenix 5 13 9
zaterdag 21 september 2019
Meervogels /
Física 4

ALO 4 14 9

Avanti / Post
Makelaardij 8

ALO 6 17 10

Meervogels /
Física A2

ALO A1 14 8

Valto A4 ALO A2 9 6
Velocitas B1 ALO B1 11 8
Die Haghe B2 ALO B2 7 5
ALO C1 Excelsior C2 2 6
ALO D1 HKV / Ons

Eibernest D1
12 5

ALO D2 HKV / Ons
Eibernest D2

5 10

Achilles E1 ALO E1 8 14
ALO E2 ODO E3 8 6
ALO F1 KVS / Maritiem

F1
8 15

 

Programma & scheidsrechters komende week:

zaterdag 28 september 2019
10:00 ODO E3 ALO E2 De Commandeur
10:00 ALO B2 Die Haghe B2 Bosjes van Pex Pim Pitzalis
11:15 ALO B1 Velocitas B1 Bosjes van Pex Corne Pronk
11:30 Excelsior C2 ALO C1 Biesland
12:00 KVS / Maritiem

F1
ALO F1 Cas van Dijkpark Elian Boogaard

12:30 ALO E1 Achilles E1 Bosjes van Pex Kim Schmale
12:30 HKV / Ons

Eibernest D1
ALO D1 HKV/Ons

Eibernest
12:30 ALO A2 Valto A4 Bosjes van Pex Angela Baas
13:30 HKV / Ons

Eibernest D2
ALO D2 HKV/Ons

Eibernest
14:00 ALO A1 Furore A1 Bosjes van Pex
15:30 ALO 6 Avanti / Post Bosjes van Pex Sanne Prins
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Makelaardij 8
17:00 ALO 4 Dubbel Zes /

Futura 3
Bosjes van Pex

zondag 29 september 2019
11:00 HKV / Ons

Eibernest 6
ALO 7 HKV/Ons

Eibernest
13:00 Groen Geel 4 ALO 2 Trickelsoord M. Hartog
13:30 Sporting West 3 ALO 3 Westerpark
14:30 DKB 1 ALO 1 Naestenbest R. Eijke
14:30 DeetosSnel 11 ALO 5 Vorrinklaan

 (387)
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Kantinedienst (nieuwe stijl)

door Redactie

Kantinedienst

Hieronder vindt u het rooster voor de komende weken.

ALLÉÉN voor ouders van ALO jeugdleden geldt, dat zij (als het echt niet anders kan!) kunnen afbellen bij Erna
van der Smitte op het volgende nummer: 06-43431953 (mail: kantinerooster@alo.nu).

Van alle andere spelende ALO-leden wordt verwacht dat zij onderling voor vervanging zorgen.

Daar waar de naam van een jeugdlid 1) wordt vermeld, wordt verwacht dat namens het jeugdlid een ouder
of voogd de bardienst vervult.
Daar waar een team wordt vermeld, wordt verwacht dat het team zelf organiseert wie er achter de bar staat.

Kantinediensten ALOodsje:

 Zaterdag 28 september

 Van – tot  Wie

 09:15 – 10:00  Rolf Henneken

 10:00 – 11:15  Rolf Henneken, Lara Witting

 11:15 – 12:30  Loek Heintze, Isabella Adrah

 12:30 – 14:00  Noura Shehata, Julia Brockhuis

 14:00 – 15:30  Sophie Kuijpers, Tara Hoeffnagel

 15:30 – 17:00  Olivier van der Hoeven, ???VRIJWILLIGER GEZOCHT!!!

 17:00 – 18:30  Tom Spek, ???VRIJWILLIGER GEZOCHT!!!

  Zondag 29 september

  –  Geen thuisprogramma

Kantinediensten ALOodsje klaverjasvereniging “de Mient”

Dinsdagavond van 19:45 uur tot 23:00 uur

 September
 Wanneer Wie

24 sep  Aad van Zuidam, Marijke Huijsing-Snel
 Oktober

 Wanneer  Wie
1 okt  Ineke Meijer, Anneke Melchior
8 okt  Owen van de Schilde, Chris Verdiesen

15 okt  Aad van Zuidam, Jaqueline Nengerman
22 okt  Ineke Meijer, Marijke Huijsing-Snel
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29 okt  Aad van Zuidam, Yanna Roemeling

Ter herinnering enkele belangrijke standaardregels voor de sportkantine:

Alléén leden van 18 jaar en ouder mogen bardiensten draaien. Voor jeugdleden tot en met 17 jaar wordt van
de ouders verwacht dat zij de bardiensten draaien
Alléén personen die kantinedienst hebben, bevinden zich achter de bar (tenzij met toestemming van de KC)
Onder géén beding mogen kinderen zich achter de bar of in de keuken bevinden (ook niet onder
begeleiding!)
Nooit mag een persoon, die een bardienst draait, alcohol nuttigen voor, dan wel tijdens zijn/haar dienst
Tijdens jeugdwedstrijden (pupillen [F, E & D] & aspiranten [C & B]) wordt géén alcohol geschonken

Bij het niet volgen van de regels loopt de vereniging het risico op hoge boetes, dan wel sluiting van de sportkantine
in verband met de strenge eisen van de Horeca-wet voor sportkantines. De volledige lijst met sportkantineregels
hangt voor een ieder ter inzage in het ALOodsje. Achter de bar bevindt zich een map met de geregistreerde
personen die de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gevolgd en de test met goed gevolg hebben
gemaakt.

(via deze link kun jij je ook laten informeren en je registreren als IVA gecertificeerd voor onze vereniging, gebruik
iva@alo.nu als email adres voor de barverantwoordelijke)

Bovenstaand rooster heeft als bron de KC Antilopen Kantinedienstfaciliteit.

 

 (303)
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Opstellingen deze week

door Redactie

Opstellingen

 

 

Wedstrijdsecretariaat – afmelden
Afmelden voor een training of wedstrijd doe je je natuurlijk tijdig en uitsluitend met een dringende reden en in
alléén uiterste noodzaak voor een wedstrijd via de wedstrijdsecretaris voor jouw team, voor een training
rechtstreeks bij je trainer.

Pupillen (F, E & D)
Nicolette Boersma, opstellingen_DEF@alo.nu,via email tot 1 week vóór de wedstrijd, anders 06-41693215.

Aspiranten & Junioren (C, B & A)
Via email aan opstellingen_ABC@alo.nu tot zondag-avond (20:00) vóór de wedstrijd, daarna zelf voor vervanging
zorgen en dat doorgeven aan coach én wedstrijdsecretariaat.

Senioren
Sarissa van der Velden, opstellingen_SEN@alo.nu, via email tot maandag-avond (20:00) vóór de wedstrijd.

Ons wedstrijdsecretariaat van ALO met een geautomatiseerd systeem. Wat hiervoor voor jullie als spelers en
coaches van belang is, is het volgende:

Elk ALO team heeft een standaard ingestelde aanwezigheidstijd (bekend bij de trainer/coach)
Elke uitlokatie heeft een ingestelde standaard reistijd
Op basis van de aanwezigheidstijd en reistijd wordt automatisch de verzameltijd berekend, voor locaties in
de Haagse regio, wordt er van uit gegaan dat op locatie bij de tegenstander wordt verzameld.
Als je opgesteld wordt als reserve-speler of invaller bij een ander team dan weet je dat natuurlijk al, maar
als herinnering ontvang je een email.
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Invallen / Reserve staan De TC bepaald het beleid voor invallen en reserve staan, hier wordt in principe niet van
afgeweken tenzij er een noodzaak voor is.

Algemeen Reserves Voor dit seizoen zijn de spelers aangewezen als Algemeen Reserves op deze pagina terug te
vinden

Wedstrijdformulieren worden met ingang van afgelopen seizoen uitsluiten via de SportLinked app afgehandeld.

Klik hier voor de spel bepalingen en hier voor de leeftijden criteria en kleurcodes van spelerskaarten

Reserve-shirts ALO heeft voor alle teams gele reserve shirts. De ALO Selectie, ALO 3 en de F pupillen beheren
hun eigen reserve shirts. Alle andere teams halen en retourneren hun (gewassen) reserve shirts bij de Marjolein
Gaillard (tel: 323 77 82).

  ALO 1 zondag 29 september 2019, 14:30
DKB 1 – ALO 1

Wedstrijd# WK1290 (2B)
Dames Denise, Elise, Isabel, Myrthe
Heren Casper, Colin, Patrick, Roy, Sven
Reserves
Coach Marco, Teun
Verzamelen onbekend
Opmerking(en)
Locatie Naestenbest (Jac van Wassenaerstraat 65, Best)

  ALO 2 zondag 29 september 2019, 13:00
Groen Geel 4 – ALO 2

Wedstrijd# WK4412 (R2J)
Dames Anouk, Isabella, Laurine, Lucie, Madelief, Marit
Heren Lucas, Pim, Raven, Tim, Tomáz Matteo
Reserves
Coach Chris, Gijs
Verzamelen onbekend
Opmerking(en)
Locatie Trickelsoord (De Drie Morgen 2, Wormer)

 

  ALO 3 zondag 29 september 2019, 13:30
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Sporting West 3 – ALO 3
Wedstrijd# WK4372 (R3Q)
Dames Angela, Kim, Sanne, Tessa (S), Tirza
Heren Chris, David, Elmer, Erik, Flemming, Gijs, Maarten, Martijn, Michel, Paul
Reserves
Coach
Verzamelen 11:45
Opmerking(en) afgemeld: Maaike
Locatie Westerpark (Klönneplein 10, Amsterdam)

  ALO 4 zaterdag 28 september 2019, 17:00
ALO 4 – Dubbel Zes / Futura 3

Wedstrijd# WK4472 (R4K)
Dames Nienke, Sophie, Tara, Madelief, Naima
Heren Arjan, Bas, Mark
Reserves
Coach
Verzamelen 16:15
Opmerking(en) afgemeld: Paulien (Kr.), Koen
Locatie Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO 5 zondag 29 september 2019, 14:30
DeetosSnel 11 – ALO 5

Wedstrijd# BK944 (S-201)
Dames Blijke, Elisa, Ikelien, Maaike
Heren Arlo, Bas, Owen, Simon
Reserves
Coach
Verzamelen 13:00
Opmerking(en) afgemeld: Marcel
Locatie Vorrinklaan (Vorrinklaan 202, Dordrecht)

  ALO 6 zaterdag 28 september 2019, 15:30
ALO 6 – Avanti / Post Makelaardij 8

Wedstrijd# BK1009 (S-095)
Dames Emiliya, Marleen, Nicolette, Séverine
Heren David (L), Sven, Tim, Tom
Reserves
Coach
Verzamelen 15:00
Opmerking(en)
Locatie Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO 7 zondag 29 september 2019, 11:00
HKV / Ons Eibernest 6 – ALO 7

Wedstrijd# BK12139 (S-230)
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Dames Jennifer, Marije, Sarissa, Tinke
Heren Ben, Dennis, Freek, Martijn, Patrick, Tim (Z)
Reserves
Coach
Verzamelen 10:30
Opmerking(en) afgemeld: Misja
Locatie HKV/Ons Eibernest (Steenwijklaan 16, Den Haag)

  ALO A1 zaterdag 28 september 2019, 14:00
ALO A1 – Furore A1

Wedstrijd# WK6826 (A2H)
Dames Megan, Sanne, Sylene
Heren Olivier, Robin, Tygo
Reserves Jesse (S)
Coach Raven
Verzamelen 13:15
Opmerking(en) afgemeld: Naima, Philine, Pim
Locatie Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO A2 zaterdag 28 september 2019, 12:30
ALO A2 – Valto A4

Wedstrijd# BK3013 (A-084)
Dames Chelsey, Danique, Delilah, Julia, Yanna
Heren Cas
Reserves Julius, Loek
Coach Mark
Verzamelen 11:45
Opmerking(en) afgemeld: Annabel, Joris
Locatie Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO B1 zaterdag 28 september 2019, 11:15
ALO B1 – Velocitas B1

Wedstrijd# WK7774 (B1H)
Dames Dania, Isa, Lara (T), Lara (W), Noura
Heren Jesse (S), Jesse (W), Julius, Trevor
Reserves Naima, Charley
Coach Arthur
Verzamelen 10:30
Opmerking(en)
Locatie Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO B2 zaterdag 28 september 2019, 10:00
ALO B2 – Die Haghe B2

Wedstrijd# BK11905 (B-054)
Dames Laeta, Linda, Noa
Heren Charley, Loek, Simcha
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Reserves Dania, Isa, Lara (T)
Coach Richard
Verzamelen 09:15
Opmerking(en) afgemeld: Sanne, Tim
Locatie Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO C1 zaterdag 28 september 2019, 11:30
Excelsior C2 – ALO C1

Wedstrijd# BK5276 (C-054)
Dames Alessia, Anna, Maira, Sienna
Heren Lucas, Max, Nathan, Tygo
Reserves
Coach Esther
Verzamelen 10:00
Opmerking(en) afgemeld: Medea
Locatie Biesland (Bieslandsepad 10, Delft)

  ALO D1 zaterdag 28 september 2019, 12:30
HKV / Ons Eibernest D1 – ALO D1

Wedstrijd# BK6840 (D-018)
Dames Carmen, Eva, Floor, Jasmine, Sara, Yfke
Heren Ferran, Julian, Luca, Raphael
Reserves
Coach Casper, Raven
Verzamelen 12:00
Opmerking(en)
Locatie HKV/Ons Eibernest (Steenwijklaan 16, Den Haag)

  ALO D2 zaterdag 28 september 2019, 13:30
HKV / Ons Eibernest D2 – ALO D2

Wedstrijd# BK6805 (D-119)
Dames Janne, Lotte, Marit, Miley, Sera
Heren Bastiaan, Leo, Tommy, Xander
Reserves
Coach Cas, Joris
Verzamelen 13:00
Opmerking(en)
Locatie HKV/Ons Eibernest (Steenwijklaan 16, Den Haag)

  ALO E1 zaterdag 28 september 2019, 12:30
ALO E1 – Achilles E1

Wedstrijd# BK8946 (E-013)
Dames Eva, Vera
Heren Bik, Mees
Reserves
Coach Arthur
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Verzamelen 12:00
Opmerking(en)
Locatie Bosjes van Pex (Evert Wytemaweg 6, Den Haag)

  ALO E2 zaterdag 28 september 2019, 10:00
ODO E3 – ALO E2

Wedstrijd# BK8985 (E-069)
Dames Ilse, Lucia, Rosalie
Heren Milan, Renzo, Tommy
Reserves
Coach Piet
Verzamelen 08:45
Opmerking(en) afgemeld: Lotta Reserveshirts !
Locatie De Commandeur (Baanderheer 20, Maasland)

  ALO F1 zaterdag 28 september 2019, 12:00
KVS / Maritiem F1 – ALO F1

Wedstrijd# BK10938 (F-014)
Dames Kyra, Lise, Nieke, Sophia
Heren Arnou, Gerard, Ravi
Reserves
Coach Roy, Wouter
Verzamelen 11:30
Opmerking(en)
Locatie Cas van Dijkpark (Cremerweg 2, Scheveningen)

 (280)

_______________________________________________
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En we zijn los: ALO 1 pakt koppositie!

door Redactie

Door de overwinning van ALO  op SDO  én het verlies van Danaïden tegen DOT, staat ALO nu bovenaan, met 2
punten voorsprong op beide voornoemde teams. Danaïden is in deze poule net zo gebrand op promotie als ALO,
zozeer zelfs dat afgelopen zondag twee Leidse verkenners langs het veld werden gesignaleerd.

Het leek een moeizame wedstrijd te worden in de Bosjes van Pex. De eerste aanval van ALO begon slap en
ongeconcentreerd, althans zo leek het. Slechte passing, niet op de juiste manier vrijlopen en daardoor onvoldoende
concentratie over om de gecreëerde kansen af te ronden. SDO kwam dan ook met 0-2 voor. Nu hebben we al eerder
meegemaakt dat ALO een moeizame eerste helft speelde, dus echt zenuwachtig werd het team niet. Maar langs de
lijn klonken toch bezorgde geluiden. Gaandeweg de eerste helft wist het team zich te herpakken, maar het bleef
spannend. Ruststand: 7-6.

Het team van SDO deed er lang over om na de rust de kleedkamer uit te komen, terwijl ALO al vol ongeduld in het
veld stond te trappelen. Was dit een voorteken voor wat ging komen? Ik denk het wel. Hoewel er nog genoeg
kansen verloren gingen aan beide kanten, werd de afronding over de hele linie nauwkeuriger. Met veel geduld en
zelfvertrouwen bouwden onze klasbakken de voorsprong langzaam maar gestaag uit naar een eindstand van 18-11.

En Marco, wat vond je van de wedstrijd? “Jammer van het matige begin. We zijn aan het trainen op bepaalde zaken
en dan kan het gebeuren dat er zo nu en dan fouten worden gemaakt. Dat is niet erg, want wij als team hebben een
doel gesteld en daarin past nog meer leren op korfbaltactisch/-technisch en mentaal/verbaal gebied. Ik heb
opmerkingen vanuit het publiek gehoord in de trant van ‘je ziet ze zo nádenken’. En dat klopt! We willen ervoor
zorgen dat we in écht spannende wedstrijden kunnen terugvallen op bepaalde systemen. Het kost tijd om die in te
slijpen, dat heb je niet in een paar weken voor elkaar. Dus ja, dan zie je ze soms nadenken en dat is dus eigenlijk
prima.”

Een beetje zoals Bert van Marwijk ooit het Nederlands elftal naar de WK-finale wist te leiden, zo doet coach Marco
er met zijn team alles aan om ALO naar de eerste klasse te brengen. In eerste instantie niet persé met oogstrelend
spel, maar wél effectief.

 (98)

_______________________________________________
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